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рава при средствата, които бждащпя бю
джетъ на общината ще й позволи.
. политика на Общинската управа.
Отъ отчета, обнаредванъ въ предшествующвя брой 119 на вестника ни,
за дейностьта на техническото отделение
прв общината отъ началото на текущата
—1^*-_Е^* 0 И октомври с. г. варнен
ското" гражданство е видело,'Т.акво~е из
вършено въ този пвриодъ аа благоует'• рсйството на градътъ. Правото е на
гражданството да съди и да се пронзне• ее, до колко дейностьта на общинската
управа въ туй отношение а задоволител
на; но когато ще произнася своята нри' съда, то требва да има преде видъ: а)
•екъдните средства на общината; б) из
вънредното . посвхпване на строителните
материали и работна ръка; многото дру
ги назрели социални нужди, които не
търпятъ отлагане и въпроеите по техъ
требваше да се разрешаватъ; и, най-сетне,
че общинееата уиравадействува не при свой
отъ нея съставевъ бюджетъ, асъ заваренъ
такъвъ, който о достатъчно изцеденъ,
за дя не дава възможноеть за развитие
на по-широка благоустройетвенна дей
ность.
Въпреки всичко туй, на епроти раз
полагаемите средства, общинската управа
врикяючка строителния еезонъ съ единъ
задоволяващъ а активъ.
Отъ поменатия ни горе отчетъ гра
жданството ще види, че особенно вни
мание, особенна грижи, общинската уп
рава е положила върху засилването водо
снабдяването на градътъ. Това общин
ската управа счете и счита за единъ свйпървостепененъ дългъ. На гражданство
то требва да се даде достатъчно чиста
м здрава вода. И въ туй отношение об
щинската управа положи и полага макеимумъ уеидия и се радва на очевидни добри
резултати. Всичко, каквото беше-възможно
и постижимо, ее направи. Оетапалото ще бъ
де предмвтъ на грижи на общинската уп

На всеки случай съ закръгляването
почти на каптажите при Аджемлерските извори и еъ каптирането водите при
, Шокера*, градътъ се снабдява съ до
статъчно вода, която ще задоволява на
селението въ всичките градски квартали
Критиките въ туй отношение на некоп,
ако не еъ здонамеренни, съ прибързани.
За бактериологическото изследване
на водите, особенно за тия отъ „Шоке
ра," съгласно решението на съвета отъ
заседанието му на 22 м. отомври и. ше
се повика д4карь-бактериологъ отъ Оофия.
Непосредствено съ грижите си за
разширочаване водоснабдяването на гра
дътъ,
общинската
управа положи
доетатъчно грижи и за поправка на ули
ците. Отчета, за който е дума по-горе,
не отбедезва очебиющи резолтати въ туй
отношение, обаче поставена на справед
лива преценка и тая дейноеть на обшин.
управа, не ноже да не ее признае, че въ
зависвмость отъ разполагаемите средства,
и тукъ е направено възможното, безъ да
се оспорва факта, че много и много още
има да ее желае въ туй отношение.
Едни отъ еъщественните пречки да
не може да се предприеме паважа на
пекоа отъ най-проходимите улици, е ли
псата на бордюри, поради което не могатъ и да се заета вятъ гражданите,
имащи сгради край улиците, да си направятъ поне тротоарите, за да бхде
улеснено нхтуването поне на пешаци.
Яеколкото търга, които се обявяваха за
доставка на бордюри, не дадоха никакви
резолтати. Ще видимъ новия предстоящъ
търгъ, какъвъ резултатъ ще даде
Втора една причина да стоятъ въ
плачевно положение много първостепенни
улици е и обеюятелството, че до сега
не ее е следвала една планомерна про
грама, въ смисъль: да се започва отъ

центраи св върви по разклоненията
къмъ крайните, както и да не св за
почва друго, до като започнатото не се

привърши въ всичката му целость. Безсистемноетьта въ туй отношение, освенъ
че е давала своите лоша резултати въ
благоустройетвенна смисъль, по е м по
глъщала големи парични средства, безъ
да има на лице нещо закрхглено.
За въ бъдеще това тава н6ма да
етава. Една планомерность за работите
по направата на нови и по поправкава
на стари улици ще бъде възприета и са
мо тя е, която, въ зависииоеть отъ раз
полагаемите средства, иакаръ и бавно,
но сигурно ще ни доведе де добри ре
золтати.
Обърнато е и ее обръща внимание
и върху канализацията въ тия части на
градътъ, въ които тя е прокарана. За
продължението й и въ останалите части
на градътъ се миели а щомъ материал
ните за това средства съ на лице, ще
се предприеме и тя.
Въ следващия св брой ще изяееемъ
извършеното отъ трудовото бюро за бла
гоустройството на градътъ. Тукъ мвмоходомъ ще отбедежимъ, че и съ трудо
ваците се извърша доста работа

шишштв
от нвдоборите и текущи общински
налози, такси и берии.

Отъ даваните отчети отъ респек
тивното бюро при общинското управле
ние, които редовно публикуваме въ вест
ника си, четците еъ видели, че въ по
следно време постъпленията отъ недобори и текущи общински налози, такси и
берии сравнително еъ задоволителни. То
ва се дължи на развитата дейность на
бюрото общински налози, отъ- една
страна и отъ друга — на съзнанието у
гражданството, че дължимото къмъ об
щината си то требва па време да плаща,
Не ведважъ сме го казвалн, повта
ряте го за яишенъ пъть, че безъ сред-

етва общината не е въ положение нищо
да направи Би било твърде пресилено
да ее иска отъ управата на общината
дейноеть по всички стопанетвенп и пр.
насоки, ако материални" средства за това
не й* св дадатъ.
1но е така също да се апели,
че' в'илйк)Щата' екъпотия не засега и ра
ботите па* общвната, Последнята е саио
^ридиче&ка* личность, безъ да е ограде
на* отъ последиците на социалните об
щветвевнУ злини, засегащи тъй чувстви
телно фиШческата- личность; и заради
туй, както екъпотията засега отделната
физичетка личность, еднакво не прави
разлика и за обшивата. Повикътъ" срещу
уголемяването на общинските облози, беряи и такси, е неоенователенъ заЩото
това' увеличение е последица отъ общото
поскъпване въ живота на отделния индввидуиъ. Другъ е въпроса за причини
те на самото поскъпване. Техното от
страняване е не по силите на една об-'
щана, но е работа на колективни уси
лия. До като те не се отстранятъ, не ми
слимо е де ее намали и екъпотията.

казването на фалшификаторите на съестните продукти, които фалшификатори пра
вятъ още по-грозна и отвратителна екъ
потията.

Изъ дейноетьта
на отделенията и службите при
общин. управление.
Техническа работилница.

За извършена работа за време отъ
7 до 17 октоморий" 1924 Год;
1) Направени 30 сандъка разни го
лемини за нрезинуване на южни расте
ния за цветарника въ морската градина.
2) Направени 4 бъчви отъ букови
дъски за ехщата цель, еъ размери диаг.
1 м. и дълбочина 0"30 м.
3) Направена една цйла сцена комплектъ (дървената часть) за Общинския
театръ.
4) 6 прозореца за ветеринарното
отделение, заедно еъ майките.
Каквото е по силите на общинска
5) Направен* единъ каенакъ за
та управа, тя го прави, но и граждан мелницата на пожарната команда.
етвото не бива да ее държи на страна
6) Направени 2 железни врати за*
резервуара при „"Покара" еъ размери
1 0 0 X 0 92 м
7) 2 скоба 40X46 см. и 2 капеоли за схщия.
8) Еена стълба железна 4 40 м. за
еъщия.
9) 2 железни прозореца 2 0 X 6 4 ем.
На всички днесъ разговорите и гри
жите еъ въртятъ около скжпотията и за същия. • • ' • • * . •
10) Направени 4 гривни (маншети)
всичка отговорни и неотговории фактори
дирятъ начините и средствата ако не ла за водопроводното отделение.
еъвършенното й отстраняване, то поне
11) Ремонтирано едно колело и канза възможното й намаление. Правяща таръ на кола отъ зеленчуковите градини.
недостяпни за шарЬкйте маси повечето
12) Ремонтирани 4 бъчйи на лозо
отъ предметите отъ първа необюдпмоеть, вия разсаДпикъ.
екъпотията фатално готви никому неже
13) Направени 3 черчевета на про
лателни лоша работи. И, когато власти
те а всички добри граждани, съзнавайки зорци за общинската екотобойна.
14) Поправени 6 емежа за плугове
тмм последици отъ екъпотията, правятъ
на
лозовия
разсадникъ.
върховни усилия за отерапяването й, на15)
Направени
16 оси железни но
маратъ ее лоши граждани, които, освенъ
19
ей.
и
50
оси
по
11 ем. за Общин
че не ее ерамуватъ да продаватъ пред
ския
театръ.
мета на прекомерно виеоки дени, но ги
16) Поправени 3 разви колички за
и ФнлшиФициратъ!
техническото отделение.
Отъ отчета за дейноетьта на град
17) Направени 10 броя куки же
ената химическа лабораторен, който по- лезни по специаленъ образецъ за Общ
долу обнародваме, ее вижда, че отъ на театръ
правените 61 анализа на млеко, 6 3 %
18) Направени 400 броя скобки
ее е укаайло фалшифицирано; бтъ 33 железни по даденъ образецъ пакъ за
анализа на брашно 4 8 % е ехщо фал театра.
шифйцирайо; отъ 9 анализа на краве
19) Направени 6 нови разни ко
маело, 3 3 % е така еъщо фалшифицирано! лички за санитарното отделение.
Тия фалшификации съ констатирани вър>
Извършени редъ други малки по
ху продуктите, които съ били изпратени
за анализъ; а какво ложе да се каже за правки, като изостряне на търнокопи,
тия, върху които окото на вдастьта не се в инетруиенти, дръжки на кирки и лопа
ти и др.
вирело?
2 ма души дървб,Шйи рабстятъ при
Н4ма думи за окачеетвявапе дей
Общинския
те&тръ.
ствията въ случая на фалшификаторите
Т4 ех най лошит* за преживявания хоОбщ. библиотека
ментъ граждани. Влаетите требва да бхдатъ бвлпощаднн срещу такова граж
Презъ отчетната седмица библиоте
дани а обществото да ги посочва на ката е поевтена отъ 148 четци. На 73
властите. Безъ съдействието на обще душа съ дадени за домашно четене 154
ството, властите не ще могатъ да из- книги, 132 по белетристика, 6 научни
пъляятъ до край дългътъ си за премах и 14 списания. Прибрани обратно 120
ването екъпотията и за залавянето и на книги.

финансово отделение

(Бюро общин налози).
Постъпленията отъ финансовите аген
ти за време отъ 25 до 3 1 Октомври т. г.
1) Отъ недобори за сле
ти годиниб6,672'&74а|
2) Текущи
255,954-95^.
Всичко 8 2 2 , 6 2 7 5 2 ^ ;
Горни!' постъпления св рШзй(,|„
лятъ така:1) Падареко право
3 , 6 9 8 1 ? и,
2) Поземленъ данъкъ 766 80
3) Измерване
7160 •
» I
4) Сметь
62,257 55
5) Общински надогъ по
1 лв. на кгр. тютюн* 138,856
6) ОбщиЕ валогъ по 5 0 ст. на кд.
върху тютюните
1579
7) Общин. налогъ върху
виното и джибрите 8,672 72
8) Общин. налогъ върху непавираните тротуари
2,294
9) Баемъ на общин. места
3,500
10) Глоби по заповеди и
постановления
4, $90'
11) Такеи отъ киненотогр.
8,900
12) Такеи отъ! издадели
удоетовбрвния
2Ъ,$32\)6
13) Такси отъ гробов"в и
катафалеата
3,450
14)
15)
16)
17)
18)

Отъ продажба цветя
4,346
5 % бюджетно увелич. 6.284 50
Отъ кръвпина
41,416 ,
Такси за постройки
5,022 00 „
•
Отъ санитарни и др.
книги .
50 V
19) Кривина
10,950 ,
20) Капално право
1,496 ,
21) Кариерно право
965*50 ,
22) Анализи
160 ,
23) Такси за слугини
600 „
24) Отъ патенти
2,Ш ,
Отъ недоборите пай-го лемата ети
64,257 лева е отъ еметьта, а, отъ те
кущите— 138,856 лв. отъ общин. налоп
1 ЛВ. на нилгр. тютюнъ.

Статистическо отделение
За време отъ 26 до 3 1 октомврд
то е регнетрирало:
Раждания.-11 мъже, 14 жени, « и
ко 25 Българи 14, турци 9, ариенад 2
Умирания: мъже 12, жени 10, велчке 22. Българи 15, турци 5 евреи 2.
Женидби: 1 2 - 7 българи, 3 тур
ци и 2 арменеки.
Преселвания 1 5 домакинства, е*
25 члена, маже 15 жени 10. По народноеть: българи 19, арменци '1, ••'
рей 4, немци 1. По поданство: 24 бъл
гари и , 1 еръбско.
Изселвания: 4 домакинства отъ 1&
члена бъл.
.

четете: Общински
= Вестннкк
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Странаца 3

ОТЧЕТЪ

5) Законъ за общественните

за деиностьта на градската хитич. лаборатория отъ II до 30.У1 1924 г осигуровки, обнародванъ въ брой 289,
етр. 1, на Държавенъ вестникъ" отъ
25
мартъ 1924 год.
Нрезъ първото шестмесечие на настоящата година съ извършени 186 анаОаоредъ юаи законъ, всичка ра
дай отъ които:
ботници н служащи въ държавни, обще
етвенни и частни заведения, предпраяИ з п р а т е н и отъ:
тия, и стопанства, на които не се праНаименование
вятъ одръжкн отъ заплатата по некой
Варнен. Варнен. Други уч в с и ч к о
на
реждения
отъ
законите за пенсиите, се оенгуряградски
ветерн.
а.
и
частни
сатъ
задължително га случай на злопо
декарь
декарь
©
продукта
лица
лука,
болееть,
майчинство, инвалидноеть
в
ненеи
етароеть
при
фонда „Общеетвенни оси
нене- изнор. нор. нор.
2
нор. нор. мор. нор. нор. след.
гуровки.*
Самоетоятелнит* занаятчии, търгов
1 Млеко
19 30
2 19 32 51 бзо/;
ци, земледелци и евебоднн професии, кои
Брашно
.
. 16 15
2
то н*матъ годпшенъ доходъ по големъ
1
1 17 16 33 48%
отъ 60,000 лева, а също и служителите
Вода .
.
3
1
4
5
б
при държавните и изборна учреждения
4
Краве наело
—
—
могатъ да бъдатъ осигурени по никои
6
3
6
3
9 зз%
видово отъ изброените осигуровки, ако
:
Свинска нась
5
2
2
2
пожедаятъ.
6 Растителни масла.
е 2 — —
3 —
9
2 11 18%
Този законъ е отъ важно социално
7 Червенъ пиперъ .
9
значение за мноаннетвото отъ граждан
8 — — —
9 10 19 б30/ 0
2
ството и по него ще песледватъ редъ
8 Диненада .
3
2 — — '— —
3
2
5 40%
статии въ Общински веетникъ.
9 Сода .
Правилника за придаганете на за
1
1 — — — —
1
1
2 50%
кова в обнародванъ въ бр. 69 на .Дър
10 Чай .
.
—
б —
—
—
—
5
5 Ю00/0 жавенъ веетникъ," страница 1, отъ 28
юний 1124 год.
11 Глинени съдове . — 31 — — — - - — 31 31 100%
—
—оо—
—
—
—
12 Кожи, гьонъ
—
3 —
3 —
3
13

Ненормадви

а*

Изкуетвенъ теръ,

—'

—

—

—

5

—

5

—

б

14 . Индует. произвед.

—

—

—

—

3

—

3

—

3

—•

1

—

-—

—

'—

—

1

—

1

—

21

5

15

;

Препарати .
Всичко

.

37 164 25 18%|

•

—

83 102 186 62%

Отъ езични изследвани еъеетни продукти 6 2 % еж ненормални — фалшифи
цирана/ развалени и негодни за употребление.

ХРОНИКА
Електрическата общинска мелница
при пожарната команда е отново ремон
тирана и пуетната въ действие. Тя е на
разположението на гражданите за смила
не ка ярма и брашно.
Въ заседанието сн на 22 октомврий
т. г. общинския съветъ определи след
ната такса за илевно право въ тая мел
ница:- ';
За кгр. ирма (отъ еченикъ,
царевица и преео) по
0 2 0 лв.
За кгр. брашно по
0 30 лв.

СПРАВОЧНИКЪ.
Отъ днешния брой започваме да отбелезване. глаеуваните отъ XX 1-то обнквовенно народно събрание, въ редовната
му н извънредна сесии, обнародваните
въ „Държавенъ вестникъ" закони, има
щи общвственъ характеръ, крито треба
да се зняятъ отъ гражданите.
Ще указваме иъ кой брой „Държ
вестникъ" еъ публикувани и отъ по-важнаге ще правймъ кратки извадки отъ
'най-еъщеетвеннигв имъ поетановлетиа.

I) Законъ за амнистията, обнародванъ въ брой 228 страница 1, на
,Дър. вестникъ* отъ 10 януари! 1924 г
—о о -

2) Законъ за защита на дър
жавата, обнародванъ въ брой 240,стр.
1, на „Държ. вестникъ" отъ 25 януаариз 1924 год.

6) Законъ за изменение и до
пълнение закона за ипотечния кредитъ при Българската нар. банка,
обнародванъ вь брой 17, етр. 1 на „Дър.
вестникъ" отъ 21 апридъ 1924 г.

7) Законъ за търговията еъ
външни платежни средства (девизи и
банкноти), обнародванъ въ брей 24, етр.
2 на „Държавенъ веетникъ" отъ 2
най 1924 г.
Всички сделки еъ външни платежни
средства [(девизи и банкноти) ее извършватъ изключително отъ Българската
народна банка.

Споредъ тези законъ, забраняватъ
св всекакви общеетвенни, политически и
стопански организации иди групи, които
за поетигене на своите цели, проповедНарушителите на закона ее наказватъ иди прибегватъ въ пределите на «атъ еъ глоба до 1,000,000 дева и еъ
царството къмъ престъпление, въоръже затворъ до 1 година.
ни акции, насилия иди терористичееки
Отъ присъдените и събрани глоби
действия или учредяватъ свои нелегални
на
откривателите
на нарушенията ее пла
поделения
ща 10% върнаграждение.
Наказанията по този законъ съ:
—ео—
Смъртно наказание, дожнвотенъ етрогъ
тъинвченъ затворъ, етрогъ тъмниченъ
8) Законъ за дружествата съ
затвор* до 15 години и глоби до ограничена отговернисть, обнародванъ
500,000 лева.
въ брой 28, етр. 1 на „Държав, веет
никъ" отъ 8 иай 1924 гед.
—оо —
Всички, които жедаятъ да еъетавятъ
подобеиъ тяпъ дружества, указания
3) Законъ за тарифата на из
за
това
ще намерятъ въ горния законъ.
носните стоки, обнародванъ въ брой
275, етр. 1, на „Държ. вестникъ" отъ
00
.; . . '
3 иартъ 1924 г.
—оо —

9) Законъ за изменение на чл.
8 отъ закона за Трудовтта повин-

4) Законъ за Българската на НОСТЬ) обнародванъ въ брой 48, стр. 1,
родна банка, обнародванъ въ брой 280.
стр. 4, на гДържавенъ веетникъ* отъ
14 мартъ 1924 г.
Които иматъ вземания - давания еъ
Българската народна банка, отъ горния
законъ ще почерпятъ сведения за всичко
интересуващи ги.

на „Държавенъ веетникъ" отъ 2 юни!
1924 год.
Откупванете «тава въ пара само по
решението на общ. съветъ, съобразно еъ
материалното положение на трудовака,
обаче въ никой случай не по-малко

отъ 50 лева на день.

Страница

Варненски Общински Вестникъ

Брой 120

Служащите и желающите да елу- въ банково удостоверение, документи еъ10) Законъ за изменение и до
жатъ
въ войската, ще иамерятъ, всички глаено закона за бюджета. отчетноетьц
пълнение на закона за данъка вър
и предприятията. Публикация и всичка
ху Общия ДОХОДЪ, обнародване въ бр. указания за права и задължения въ тия разноски
но настоящия зрокъ съ н ц 1 т .
законъ.

стр. 1, на Държаденъ вестникъ, отъ
21 юний 1924 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
Я 27728
гр. Варна, 4 Ноември 1924 год.
Варненското Градско Общинско Уп
равление известява на интвреетющит!
ее че на 15 Ноември т. г. 10 часа пр.
пладне въ канцеларията на домакинст
вото ще ее произведе търгъ по добреволно съгласие чрезъ спазаряване и
доставка 80 топа хартня по 500 ллста
за отпечатване на общински вестникъ
Приблизителната стойность е 9000 л|.

ОБЯВЛЕНИЕ

Отъ нметството.

№26,578
гр. Варна, 22 Октомври 1924 год.

«яжекеояе

Въ изпълнение на обявление №
24,704 3 еептвмврий т. г. публикувано
въ Държавния вестникъ брой 161 отъ
17 октоиври е. г. обевява се на интересующите се, че на 17 ноември т г
въ помещението на Варненското Окръж
но Финансово Управление до 10 чаеа
пр. оведъ ще се произведе тьргъ еъ
тайна конкуренция за доетавката на 580
тлеющи електрически лампи за градската
електрическа инсталация.
Приблизителна стойность на пред
приятието 46,000 лв. Залогъ 4, 6 лева

Санитарно отделение.
Вюлетмнъ ва движението на

въ града.

индохнеесккн
НМ1ГЗХМв«Й«2

мхзиаж

М

н
©
аN

отъ 20 до 30 Октомври 1924 год.

33

ЗсаНаШа
0|рЬ1ЬвгШз
МогЬНН
ТурЬиз аЬйот.пи..8
Тие818 сопуи1з1уа

21
10

ВСИЧКО ОТЪ

нач. на

Начало отъ епи

епидемията

демията отъ

заб. | умр.

22
8

И

х
о

мхзонИос1вн шАОД
изйаз
инхжод

09

:*
ОО

пев
ч<
г»
»н

1

мН<1*^[

•гних
иеТикъд

оньизд
заолн 1 08 ъ*О

1

оо
вв
•а
СО
«0

•«ол 0 8 — 0 9 « О о
•Нси 09 — ОУ *"О | N*

—«о>—ог « о

2

Иол ог — 9 *"0

"

Иол д — х « о
2
и 1 чло нзиген-оц 1 2
МИЗИ0(30Я10"Т.И

г*

15. I. 922 г.

нжшзж

ю

58'

4

21. IX. 922 г.

Н31ЖХ]\Т

г-

494:

2

9. VII. 923 г.

177| 26

8. VI. 922 г.

951 14
16

5
I-

УаНееНае

е

МЖИСВД

о

50

569
1

РагоМ.в ер1с!епт1са

ТурЬиз гесиггепв

0

1

РагагурЬиз

ТурЬиз ехаийета*.

св

ею•«

8

ОузвпгеНа

Егу81'ре1аз
Те(ав18

«
о
л
СО

8

Оста

3
св

§
ш
Оздр

БОЛЕСТИ

а«
«I

които

8) Яйцата, които нематъ свои или
наеледетвеяни доходи, а св вздържатъ
отъ благотворителни учреждения'и лица.
II) Законъ за военните лица, обнародванъ въ брой 62, стр 1, на „Държававъ вестникъ* отъ 20 юний 1924 г

Варненско Град. Общин. Управление

Отъ

7) Доходите по чл. чл. 110 и 118
отъ закона за подобрение земледелчеекото производство я опвзчане полските
имоти, аа времето, предвидено въ същия
законъ.

Варненско Град. Общин. Управление

п. Секретарь: Д. И. ДОКОВЪ

Умрели по възрасть

5) Лихвите отъ деловвте въ коо
перативни сдружения;
6) Лихвите отъ държавни заени,
въ законите за които изрично е казано,
че ее освобождавате отъ преки данъци.

п. Кметъ: Б. БАСАНОВЪ.

12) Законъ за изменение и до
пълнение закона за събиране пре
ките данъци, обнародванъ въ брой 68

Доброволното изплащане на преки
те данъци става на три срока презъ
2) Пенсионерите за лични и на финансовата година: 26 юний, 25 октомследствени пннеии за изслужено време, врий и 25 февруарий включително, като
ако другите имъ доходи не надиинаватъ за пръвъ 36 счита срока, който настъпва
50,000 лв. включително годишно
следъ предаването данъка на бирника.
За закъсняване глобата е: 10%,
3) Държавните, окръжи § и общин
ако
годишния
данъкъ, оевенъ беглика, е
ска служители, за получаваните пътни и
1000
лв.
и
2
0
%
ако е по-горв отъ 1000 лв.
дневни пари за командировки;
4) Народните представители, окръ
жните и общинени съветници, училищни
настоятели и членове на търговско ин
дустриалните камари за дневните ги па
ри, като такива;

ка на доставчика.

У М И Р А Н И Я

Освобождавате св отъ облагано:
1) Пенсионерите за лични и на
следствена пенсии: инвалидни, поборниче«ки, опълчннеки и народни;

—оо—

19. VII. 923 г.
30. V. 923 г.
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56,. стр. 1 [ня „Държавннъ веетникъ"
отъ 12 юни! 1924 год. Окръжното отъ
Министерството на финанеинте за пояс
ненне на тоя законъ е обнародвано въ
брой 68 стр. 10 отъ 27 юннй 1924 г
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